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Governo inicia a vacinação de professores
contra a Covid-19 no Espírito Santo

São Gabriel e Vila Valério
recebem ambulância
para o Samu 192

Vila Valério: iniciada
a segunda etapa de
limpeza do Córrego
Valério
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População aprova
desinfecção de ruas
realizada pela prefeitura
de Águia Branca contra
contágio da Covid-19
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Reflexao~

"Não vos prendais a um jugo desigual com os
infiéis; porque, que sociedade tem a justiça
com a injustiça? E que comunhão tem a luz
com as trevas?"

Refletindo: Provavelmente este é um versículo
que tem produzido muito conflito na cabeça
dos crentes. Ao passo que não se aplica
somente ao casamento, este versículo é um
lembrete poderoso de que, quando fazemos
parcerias a longo prazo com pessoas que não
compartilham dos nossos valores, estamos
colocando nossa saúde espiritual em perigo,
assim como Deus não permitia que os israeli-
tas debaixo da Lei juntassem uma mula e um
boi no mesmo jugo porque acabaria com os
dois. Paulo nos lembra que cristãos devem
lembrar disso nos seus relacionamentos mais
duradouros também.

Oração: Pai querido, ajuda-me a ter
discernimento para que eu não venha me
associar e nem fazer parcerias com pessoas que
não agradam ao Senhor. Abre minha visão e
livra-me das ciladas e dos caminhos do
inimigo, pois eu quero andar exatamente
conforme a Sua vontade. Eu oro em nome de
Jesus. Amém.
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MEC lança o Relatório Nacional da
Alfabetização Baseada em Evidências

O Ministério da Edu-
cação (MEC) lançou na
quarta-feira (14) o Rela-
tório Nacional da Alfa-
betização Baseada em
Evidências (Renabe),
que traz experiências
bem-sucedidas de alfa-
betização desenvolvi-
das em diversos países.
De acordo com o MEC,
o documento visa aju-
dar na melhoria da qua-
lidade das políticas pú-
blicas e nas práticas de
ensino de leitura, escri-
ta e matemática no Bra-
sil.

De acordo com o
ministro da Educação,
Milton Ribeiro, apesar
de o país ter avançado
na universalização do
acesso de estudantes às
primeiras séries do ensi-
no fundamental, os re-
sultados das avaliações
internas, como o Siste-
ma de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), e

externas, como o Pro-
grama Internacional de
Avaliação de Estudan-
tes (Pisa), mostram que
a aprendizagem segue
muito limitada, com a
maioria dos estudantes
não conseguindo com-
preender o que lê.

“Quando considera-
do o assombroso índice
de analfabetismo funci-
onal, é perceptível que
não há muito a ser come-
morado. As crianças
estão indo para a escola,
mas o aprendizado efe-
tivo tem sido bastante
questionável”, disse
Ribeiro.

Segundo o ministro,
é importante dedicar
atenção a temas como a
formação de professo-
res, elaboração de currí-
culos e materiais didáti-
cos apropriados às dife-
rentes fases de desenvol-
vimento dos estudan-
tes. Alertou, no entan-
to, que, diante de situa-
ções de crise, é preciso

centrar esforços na alfa-
betização.

“Reconhecendo que
o domínio da leitura e
da escrita são a chave
para o conhecimento
em todas as áreas do
saber, entendemos que
dar centralidade às polí-
ticas públicas de alfabe-
tização no processo de
melhoria do ensino é
escolha sábia e acerta-
da”, disse o ministro.

Relatório

O documento traz os
debates mais recentes
sobre o tema para aju-
dar educadores a me-
lhorar a qualidade da
alfabetização no Brasil.
O termo “evidências”,
usado no relatório, diz
respeito a achados de
alfabetização que resul-
tam de pesquisas cientí-
ficas.

“Uma alfabetização
baseada em evidências é
aquela que emprega

procedimentos e recur-
sos cujos efeitos foram
testados e se mostraram
eficazes”, explica o rela-
tório.

De acordo com o
MEC, o Renabe é resul-
tado da I Conferência
Nacional de Alfabetiza-
ção Baseada em Evi-
dências (Conabe), orga-
nizada pela Secretaria
de Alfabetização (Se-
alf), em 2019, como par-
te das ações de imple-
mentação da Política
Nacional de Alfabetiza-
ção (PNA).

“As evidências apre-
sentadas no relatório
constituem uma base
técnica sólida, que ori-
enta as decisões no âm-
bito da Secretaria de
Alfabetização do MEC.
O documento poderá
auxiliar, ainda, os gesto-
res e os entes federados
na elaboração de políti-
cas educacionais para
os primeiros anos esco-
lares”, disse o MEC.

Agencia Brasil

São Gabriel: duas pessoas são presas e menores
são apreendidos com arma de fogo e drogas

Na quarta-feira (14)
após denúncias anôni-
mas, a equipe da P2 do
município de São Ga-
briel da Palha, junta-
mente com policiais
militares da 3ª Cia/2º
BPM, se deslocaram
para o bairro Jardim de
Infância e tiveram êxito

em deter, em flagrante,
por tráfico de drogas,
dois indivíduos. No lo-
cal, ainda foram apre-
endidos dois menores.

Materiais
apreendidos :

- 01 revólver cal.32,
- 115 pedras de crack;
- 01 pedaço de maconha

que estava sendo fracio-
nado para a venda no
momento da chegada
da polícia ao local;
- 02 buchas de maco-
nha;
- 01 papelote de cocaí-
na;
- 12 munições CBC cal.
32;
- 2 aparelhos celulares;
- Uma motocicleta pro-

duto de furto/roubo
que estava com o chas-
sis e motor raspados.

Os detidos e os mate-
riais apreendidos foram
encaminhados à Dele-
gacia local para as devi-
das providências. A mo-
tocicleta foi encaminha-
da para o pátio creden-
ciado do DETRAN.

Editora Hoje
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Presidente do Cim Noroeste elogia
governo Casagrande e agradece pela
expansão do Samu 192 na região

Na quarta-feira (14),
em solenidade na cidade
de Águia Branca, 14 mu-
nicípios capixabas rece-
beram através do Con-
sórcio Cim Noroeste, 16
novas ambulâncias para
o cumprimento de uma
das etapas para o início
da efetivação do Progra-
ma Estadual SAMU pa-
ra Todos na região Cen-
tro-Norte de Saúde.

O presidente do Con-
sórcio Cim Noroeste e
também prefeito reeleito
de Pancas, Dr. Sidiclei,
elogiou o governador
Renato Casagrande e sua
equipe de trabalho pelos
investimentos na saúde
em relação a expansão
do Samu 192 na região.

Segundo o gestor, a
expansão do serviço de
urgência e emergência
vem para reforçar o aten-
dimento a população e

salvar vidas, sendo uma
conquista para todos os
municípios do consócio.

"Estou muito feliz,
primeiramente em poder
entregar esse serviço do
SAMU para roda a re-
gião. Uma população de
quase 400 mil habitantes.
Muito satisfeito com o
empenho do Governa-
dor do Estado Renato
Casagrande em expandir
o SAMU para nossa re-
gião. Agradecer também
a todos os prefeitos empe-
nhados, pois a união de-
les fizeram que isso fosse
possível. Agora, é aguar-
dar a empresa equipar as
ambulâncias, abastecer
com medicamentos e em
breve, eu acredito que em
torno de 15 dias, a gente
possa colocar esse servi-
ço em operação em toda
a nossa região. É um mo-
mento histórico e de con-
quista para a região noro-
este", falou Sidiclei.

"Concluímos mais
uma etapa rumo à garan-
tia de que todo cidadão
capixaba tenha acesso ao
Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU). Foram 16 no-
vas ambulâncias entre-
gues pelo Consórcio Cim
Noroeste. Estamos em-
penhando todos os nos-
sos esforços na tentativa
de salvar o máximo de
vidas possível", afirmou
Casagrande.

Os municípios con-
templados foram: Água
Doce do Norte, Águia
Branca, Alto Rio Novo,
Baixo Guandu, Barra de
São Francisco, Colatina,
Ecoporanga, Governa-
dor Lindenberg, Mante-
nópolis, Marilândia, Pan-
cas, São Domingos do
Norte, São Gabriel da
Palha e Vila Valério.

Cada município con-
tará com uma base para
as unidades móveis e a

expectativa, é de que com
a implementação do ser-
viço nesses 14 municípi-
os, cerca de 378 mil habi-
tantes passem a ser aten-
didos pelo SAMU 192.

SAMU para Todos

O Governo do Estado
instituiu em 2019, por
meio do Decreto Nº
4548-R, a política estadu-
al para a Rede de Urgên-
cia e Emergência, do
componente Serviço Mó-
vel de Urgência (SAMU
1 9 2 ) , d e n o m i n a d a
“SAMU para Todos”.

O “SAMU para To-
dos” é uma estratégia de
fortalecimento da regio-
nalização e municipali-
zação do Sistema Único
de Saúde com ampliação
da governança e coparti-
cipação tripartite da ex-
pansão do SAMU 192
para todo o território do
Espírito Santo.

Editora Hoje/ Sesa

Luciana Andrade é eleita
presidente do Grupo
Nacional de Defesa do
Consumidor do CNPG

A procuradora-geral
de Justiça do Ministério
Público do Estado do
Espírito Santo (MPES),
Luciana Andrade, foi
eleita por aclamação,
na quarta-feira (14 ),
para a presidência do
Grupo Nacional de De-
fesa do Consumidor
(GNDC) e para a vice-
presidência do Grupo
Nacional de Combate
às Organizações Crimi-
nosas (GNCOC) do
Conselho Nacional dos
Procuradores Gerais
(CNPG). O GNDC é
composto por um re-
presentante de cada
Ministério Público Esta-
dual e do Distrito Fede-
ral e tem por finalidade
definir as estratégias,
metas e prioridades de
atuação dos membros
com atribuição na área
de Defesa do Consumi-
dor.

Já o GNCOC atua
no enfrentamento ao
crime organizado de
forma integrada com as
polícias Civil, Militar,
Federal e Rodoviária
Federal, a Abin (Agên-
cia Brasileira de Inteli-
gência), as Receitas Fe-
deral e Estaduais, a
Agência Nacional de
Petróleo, entre outros
órgãos.

Após a eleição, Luci-
ana Andrade agrade-
ceu ao apoio dos cole-
gas que compõem o
CNPG e destacou o
reconhecimento da atu-
ação do MPES no âmbi-
to nacional. “Agradeço
aos meus pares no
CNPG por essa honro-
sa indicação e destaco a
relevância de um repre-
sentante do Ministério
Público do Estado do
Espírito Santo ocupar
tais posições. É mais
um reconhecimento do
trabalho que vem sendo
realizado pelo Ministé-
rio Público capixaba,

que agora poderá con-
tribuir ainda mais com
o intercâmbio de infor-
mações entre os demais
MPs do país e com a
efetiva estruturação da
defesa dos direitos do
consumidor e no en-
frentamento ao crime
organizado”, ressaltou.

Eleição

Para a presidência
do GNCOC foi eleita a
procuradora-geral de
Justiça do Ministério
Público de Roraima
(MPRR), Janaína Car-
neiro Costa. A procura-
dora-geral de Justiça do
Ministério Público do
Estado do Amapá
(MPAP), Ivana Lúcia
Franco Cei, foi eleita
para presidir o CNPG.

O GNDC foi criado
em 2019 para fomentar
a uniformização e a con-
solidação do posiciona-
mento do Ministério
Público na defesa dos
direitos do consumidor
nos Estados. Para tanto,
atua de forma integrada
com outros órgãos, enti-
dades e instituições que
tenham o objetivo de
fortalecer a atuação do
Ministério Público, no
âmbito do consumidor.

Po r s u a ve z , o
GNCOC foi criado em
2002, como uma ação
articulada dos procura-
dores-gerais dos Minis-
térios Públicos do país
para traçar estratégias
de combate às organi-
zações criminosas. A
decisão foi tomada
após o assassinato do
promotor de Justiça de
Minas Gerais Francis-
co José Lins do Rêgo
Santos, em 25 janeiro
de daquele ano. Na épo-
ca, o promotor de Justi-
ça atuava como secretá-
rio-executivo do Pro-
con-MG e acompanha-
va as ações da máfia
dos combustíveis adul-
terados.

MPES

Próximos meses devem ser de
chuvas abaixo da média no Sudeste

As tendências de
chuvas e temperaturas
para os meses de abril,
maio e junho em todo
o país foram divulga-
das pelo Instituto Naci-
onal de Meteorologia
(Inmet) na 16ª edição

do Boletim Agrocli-
matológico Mensal -
Abril de 2021. O estu-
do também apresenta
a análise das condi-
ções climáticas obser-
vadas no Brasil no mês
de março e as condi-
ções oceânicas obser-
vadas e suas tendênci-

as.
No Sudeste, a previ-

são é de predomínio de
acumulados de chuvas
abaixo da média em
grande parte da Re-
gião. A temperatura do
ar deverá prevalecer
próxima e acima da
média em grande parte

da região. Para os me-
ses de abril a junho,
haverá o predomínio
de excedente de água
no solo somente sobre
o sudeste de São Paulo,
nas demais áreas são
previstos déficits hídri-
cos, principalmente no
norte de Minas Gerais.

Safra

Foto: Editora Hoje

A expectativa é de que com a implementação do serviço nesses 14 municípios,
cerca de 378 mil habitantes passem a ser atendidos pelo SAMU 192
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Governo inicia a vacinação de professores
contra a Covid-19 no Espírito Santo

O Governo do Espírito
Santo deu início, na ma-
nhã de ontem (15), à vaci-
nação contra o novo Coro-
navírus (Covid-19) do
grupo dos trabalhadores
da educação. O governa-
dor Renato Casagrande
recebeu representantes
das categorias de ensino
público das redes munici-
pal, estadual e federal e
também da rede privada
em ato simbólico realiza-
do no Palácio Anchieta,
em Vitória. A campanha
de vacinação deve come-
çar a partir da próxima
semana nos municípios.

“Vamos iniciar a vaci-
nação dos profissionais da
educação com aproxima-
damente cinco mil doses.
Hoje é um dia muito espe-
cial, pois mesmo com pou-
cas vacinas - muito aquém
da quantidade necessária
que deveríamos ter -, esta-
mos iniciando a vacinação
dessa categoria tão impor-
tante, aqui simbolizada
pelos professores. Várias
outras categorias também
são importantes e por isso
necessitamos seguir co-
brando a chegada de mais
vacinas. O Espírito Santo
tem se destacado na apli-
cação das doses. Estamos
entre os que mais vacinam
e distribuímos as doses
aos municípios tão logo
elas chegam”, pontuou o
governador.

A antecipação deste
grupo para a imunização
acontecerá com a utiliza-
ção de doses da reserva
técnica encaminhadas
pelo Ministério da Saúde.
Devido ao quantitativo,
será feito escalonamento
quanto à idade e à catego-
ria de trabalhadores e clas-
se, seguindo diretrizes
definidos pelos municípi-
os e Estado por meio da
Resolução da Comissão
Intergestores Bipartite
(CIB) nº 046/2021.

A expectativa é de que
sejam vacinados, segundo
estimativa populacional
do Ministério da Saúde,
66.145 mil trabalhadores
da educação do Ensino
Básico ao Ensino Superi-
or. Para o início da imuni-
zação, serão vacinados
professores e auxiliares
que atuam em sala de aula
das creches com crianças
de 0 a 3 anos de idade, pré-
escola, Ensino Funda-

mental I e II e Ensino Mé-
dio e Técnico com o orde-
namento por faixa etária,
iniciando pelos profissio-
nais de 50 a 59 anos.

O secretário de Estado
da Educação, Vitor de
Angelo, destacou que,
como professor, é uma
emoção grande vivenciar
esse momento. “A vacina
indica que estamos come-
çando um ciclo que apon-
ta para o fim. É uma ale-
gria que temos aqui profis-
sionais da educação para
representar aos demais
que serão imunizados.
Hoje temos professores
para simbolizar essa imu-
nização, mas é importante
dizer que vamos vacinar
profissionais da educação
das redes municipais, esta-
dual, privada, federal, e,
no Ensino Superior, das
instituições da rede públi-
ca e privada”, disse.

Vitor de Angelo pros-
seguiu: “Gostaria de agra-
decer a sensibilidade do
governador, por antecipar
essa ordem de vacinação.
Com essa medida, esta-
mos antecipando o que
iria acontecer só mais para
frente. Importante desta-
car que a Secretaria da
Educação (Sedu) criou
um comitê interinstitucio-
nal que ficará à frente de
pontos de articulação das
escolas para receber a imu-
nização. Já a Secretaria de
Controle e Transparência
(Secont) ficará responsá-
vel por elaborar a lista de
profissionais e, assim, eles
não precisarão agendar. Já
irão ao local no dia da vaci-
nação”, explicou.

O secretário de Estado
da Saúde, Nésio Fernan-
des, destacou o excelente
trabalho do Estado e muni-
cípios na Campanha de
Vacinação contra a Covid-
19, o que proporcionou a
antecipação deste novo
grupo para imunização.
“Demos um passo impor-
tante com a decisão de
utilizar a reserva técnica
para vacinar os profissio-
nais da educação. Preser-
vamos as doses dos grupos
prioritários porque temos
um bom desempenho vaci-
nal que nos permite avan-
çar cada vez mais na imu-
nização da população”,
declarou.

A professora e presi-
dente do Conselho Esta-
dual de Saúde (CES), Mile-
ne Weck Terra, comemo-

rou mais uma etapa im-
portante em relação à imu-
nização dos capixabas. “É
mais uma conquista em
relação à vacinação da
Covid-19 no Estado. O
setor da educação é de
extrema importância, as-
sim como os demais. Ima-
ginamos que com esse
início, a situação do ensi-
no e da educação se dará
de uma outra forma. É um
importante passo para
barrar a disseminação da
doença”, afirmou.

Também estavam pre-
sentes no ato simbólico de
vacinação, os representan-
tes do Sindicato dos Tra-
balhadores e Servidores
Públicos do Estado do
Espírito Santo (Sindipú-
blicos), Alberto Tadeu
Cardoso Guerzet; do Sin-
dicato das Empresas Par-
ticulares de Ensino do
Espírito Santo (Sinepe),
Moacir Lellis; do Sindica-
to dos Trabalhadores em
Educação Pública do Espí-
rito Santo (Sindiupes),
Ildebrando José Para-
nhos; da Universidade
Federal do Espírito Santo
(Ufes), Paulo Sérgio de
Paula Vargas; do Instituto
Federal do Espírito Santo
(Ifes), Jadir José Pela; da
União dos Dirigentes Mu-
nicipais da Educação
(Undime), Vilmar Lugão
de Britto; do Sindicato dos
Professores no Estado do
E s p í r i t o S a n t o ( S i n-
pro/ES), Paula Jenaina
Costa; e do Sindicato dos
Auxiliares de Administra-
ção Escolar do Estado do
Espírito Santo (SindEdu-
cação), Leonil Dias da
Silva.

Depoimentos

Vacinada, Sonia Lo-
pes representou os profes-
sores do Ensino Superior
da rede pública e estava
muito feliz. “Os professo-
res têm trabalhado exaus-
tivamente para garantir o
ensino nesse tempo tão
difícil. Tantas mortes, cole-
gas que se foram e não
tiveram essa chance. Hoje
comemoramos e também
nos solidarizamos com os
familiares. É um dia de
emoção”, relatou.

O professor de Mecâ-
nica, Guilherme Augusto
de Moraes, que atua no
Ifes – campus Vitória, tam-
bém agradeceu a dose que
recebeu. “Hoje é o dia da

educação e da ciência, que
andam juntas. Não há
ciência sem educação.
Hoje homenageamos to-
dos os colegas da educa-
ção com esse ato tão im-
portante para nossa cate-
goria”, asseverou.

A professora da rede
municipal de Viana, San-
dra Aparecida Stein, tam-
bém foi imunizada na
ação. “Quando recebi o
convite não consegui dor-
mir, fiquei ansiosa e feliz.
Estou muito grata. Quero
agradecer a Deus pela
oportunidade, aos gover-
nantes, à ciência e à minha
secretária de Educação
que consentiu em eu estar
aqui. Para mim ficar em
casa foi muito complica-
do, tive que fazer terapia.
Trabalho com crianças
pequenas que querem
abraço e colo. Eu não pu-
de voltar devido às comor-
bidades e ser vacinada me
enche de esperança”, con-
tou.

Como se dará a vacina-
ção dos trabalhadores da

educação

Seguindo a Resolução
CIB nº 046/2021, a ante-
cipação da vacinação dos
professores ocorrerá se-
guindo escalonamento
por faixa etária e categoria
de trabalhadores e classe,
levando-se em considera-
ção da maior idade até a
menor idade.

Será iniciado por pro-
fessores e auxiliares que
atuam em sala de aula das
creches com crianças de 0
a 3 anos de idade, pré-
escola, ensino fundamen-
tal I e II e ensino médio e
técnico com o seguinte
ordenamento por faixa
etária: 50 a 59 anos; 40 a
49 anos; 30 a 39 anos; 18 a
29 anos; posterior os dema-

is trabalhadores da educa-
ção dos níveis educacio-
nais também seguindo
ordenamento por faixa
etária.

Além disso, seguindo
a Resolução CIB “fica
autorizada a vacinação do
grupo subsequente sem-
pre que a meta da vacina-
ção for atingida no grupo
alvo em 90%, com as do-
ses devidamente registra-
das pelo município no
Sistema de Informações
do Programa Nacional de
Imunizações”.

A vacinação descen-
dente dos trabalhadores
da educação pública e pri-
vada acontecerá também
de acordo a disponibilida-
de semanal de vacinas
disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Saúde, ficando
destinada 70% da reserva
técnica das doses recebi-
das.

A Sedu, por meio do
Comitê, fará uma listagem
nominal dos professores
contemplados neste pri-
meiro momento da vaci-
nação. E irá atualizar a
lista semanalmente. A
Sesa repassará a listagem
para os municípios, que
serão responsáveis pela
execução da ação.

Comitê Interinstitucio-
nal para vacinação dos

trabalhadores da educa-
ção

A Sedu instituiu o Co-
mitê Interinstitucional
para vacinação dos traba-
lhadores da educação, por
meio da Portaria nº 090-R,
de 14 de abril de 2021, que
vai contar com represen-
tantes das seguintes insti-
tuições:

I - Secretaria de Estado
da Educação - SEDU;

II - Universidade Fede-

ral do Espírito Santo -
UFES;

III - Instituto Federal
de Educação do Espírito
Santo - IFES;

IV - União Nacional
dos Secretários Municipa-
i s d e E d u c a ç ã o -
UNDIME/ES;

V - S ind ica to das
Empresas Particulares de
Ensino do Espírito Santo -
SINEPE;

VI - Secretaria de Esta-
do de Controle e Transpa-
rência - SECONT.

O Comitê será com-
posto por um membro
titular e um suplente e as
instituições deverão indi-
car o titular e o suplente
para comporem o Comitê,
encaminhando os referi-
dos nomes para o endere-
ço eletrônico: escolasegu-
ra@sedu.es.gov.br.

Os nomes indicados
pelas instituições serão
publicados em portaria
específica da Sedu. A coor-
denação será feita pelo
representante da Secreta-
ria da Educação. Compete
aos membros do Comitê
fornecer o compilado das
listas nominais dos traba-
lhadores da educação en-
caminhadas pelas institui-
ções, constantes dos inci-
sos de I ao V, que com-
põem este comitê, consi-
derando a ordem de prio-
ridade e os critérios esta-
belecidos pela Secretaria
da Saúde (Sesa).

O presente Comitê
funcionará em caráter
emergencial enquanto
perdurar o processo de
vacinação dos trabalhado-
res da educação. O Comi-
tê reunir-se-á sempre que
convocado pelo coordena-
dor. Os participantes do
comitê não farão jus a je-
tom ou qualquer tipo de
remuneração.

Governo/ Sesa/Sedu

Foto:Foto: Hélio Filho/Secom
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População aprova desinfecção de ruas realizada pela
prefeitura de Águia Branca contra contágio da Covid-19

A população de
Águia Branca tem apro-
vado o trabalho reali-
zado pela prefeitura
municipal, para desin-
fetar as ruas como for-
ma de prevenção ao
contágio do novo coro-
navírus-COVID 19. O
trabalho está sendo
realizado no período
noturno e faz parte da
estratégia da gestão

municipal em descon-
taminar e higienizar
locais de grande circu-
lação de pessoas e vias
com grande fluxo de
veículos.

Para o munícipe
Felipe, a ação preventi-
va simboliza a atenção
da prefeitura com a
saúde da comunidade.
“A limpeza ajuda a evi-
tar a proliferação do
vírus e contribui para a
preservação da vida de

todos nós", disse.
“São ações como

esta que nos dá a segu-
rança de que não esta-
mos sozinhos nessa
luta", destacou a mora-
dora Mercedes.

"É assim que vamos
vencer esse vírus, mas
é preciso que todos se
empenhem e façam a
sua parte, tanto a prefe-
itura como a gente",
afirmou o comerciante
Maurício.

Editora Hoje

Foto: divulgação

Vila Valério: iniciada a segunda etapa de limpeza do Córrego Valério

Pensando em ante-
cipar e preparar a cida-
de para o período de
chuvas, a prefeitura
municipal de Vila Valé-
rio, por meio da Secre-
taria Municipal de
Obras, deu início a se-
gunda etapa da limpe-
za do córrego Valério.

De acordo com a

prefeitura, nesta se-
gunda etapa será reali-
zada a limpeza de toda
a extensão do córrego
que cruza o centro da
cidade. Equipes e ma-
quinários já atuam no
local.

A limpeza dos cór-
regos e leitos de rios,
ajuda na prevenção de
inundações em tempos
de chuva, além de eli-

minar os focos de mos-
quitos e pernilongos
recorrentes do acúmu-
lo de lixo nos canais.

“A prefeitura conti-
nua levando serviços
para todos os cantos da
cidade, aos poucos es-
tamos mudando a cara
do município. Peço
um pouco de paciên-
cia, estamos fazendo
de tudo para atender

os anseios da nossa
população, mas aos
poucos a gente vai colo-
cando as coisas em or-
dem”, disse o prefeito
David.

Moradores
agradecem

“É muito importan-

te ver ações como esta
sendo realizadas em
nosso município. Mas
também é importante
que a população faça
sua parte, colaborando
com a limpeza e não
jogando lixo no córre-
go”, afirma a costurei-
ra Angélica.

“Agradeço ao pre-

feito David e toda a sua
equipe, que vêm reali-
zando um excelente
trabalho dentro de nos-
so município. Que De-
us os abençoe nessa
caminhada, ainda é o
começo e acredito que
muitas coisas boas ain-
da estão por vir”, disse
o morador Raimundo.

Editora Hoje

Fotos: Divulgação
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Brasil Mais mobiliza apoiadores para alcançar
120 mil pequenos negócios até 2022

O engajamento de
parceiros para reforçar a
promoção do maior pro-
grama de produtividade
da América Latina mobi-
lizou webinar online na
quarta-feira (14). Lidera-
do pelo Ministério da
Economia, por meio da
Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego
e Competividade (Se-
pec), com execução do
Sebrae, Senai e ABDI, o
Brasil Mais visa a capaci-
tação de 2 milhões de
empreendedores pelo
país.

Atualmente, o proje-
to conta com 23 apoiado-
res, incluindo organiza-
ções nacionais, empresas
de diferentes portes, pre-
feituras e entidades pú-

blicas. Durante o evento
online, 54 organizações,
entre bancos, sindicatos,
associações, institutos,
conselhos, manifestaram
interesse em contribuir
como novos apoiadores
do Programa. De forma
oficial, se mostraram
comprometidos com a
causa a Confederação
Nacional do Comércio
(CNC), Apex-Brasil, uni-
dades regionais da Feco-
mércio, Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, Bra-
sil Convention & Visitors
Bureau, entre outros.

Durante o encontro, o
presidente do Sebrae,
Carlos Melles, reforçou o
papel e a importância dos
apoiadores e destacou
que a saída para o país é o
aumento da produtivida-
de. “O Brasil tem defi-

ciências em todas as áre-
as e a metodologia do
Brasil Mais ajuda a avan-
çar em muitas etapas.
Nosso desafio é convidar
segmentos complemen-
tares da sociedade para
que caminhem conos-
co”, afirmou. Melles des-
creveu os Agentes Locais
de Inovação (ALI) como
‘figuras essenciais para o
desenvolvimento muni-
cipal’. Com um time de 1
mil ALIs, o Sebrae já pres-
tou atendimento a 7 mil
empresas no programa
Brasil Mais e atende ago-
ra mais 21 mil empresas
em todo o país.

O esforço do governo
brasileiro para reduzir o
custo Brasil, além dos
20% de redução que já
foram alcançados, foi
destacado na fala do se-

cretário Carlos Da Cos-
ta. Segundo ele, o foco de
trabalho agora é a dimen-
são interna, uma vez que
as empresas precisam
desenvolver suas capaci-
dades gerenciais. “Que-
remos libertar o empre-
endedor para crescer e
gerar emprego. Estamos
dando um grande salto,
destravando a gestão in-
terna nos pequenos negó-
cios, otimizando a gestão
digital e a economia 4.0”,
completou.

“Antigamente a pro-
dutividade era um privi-
légio das grandes empre-
sas e essa iniciativa chega
às MPE, criando a lógica
de transbordamento de
competividade para o
tecido empresarial. O
projeto vem ao encontro
de uma visão moderna

de políticas públicas”,
reiterou Rafael Lucchesi,
diretor geral do SENAI.
Na sequência, o presi-
dente da ABDI, Igor Cal-
vet, alertou para o neces-
sário choque de produti-
vidade em todas as esfe-
ras: “Esse é um progra-
ma que faz a diferença na
produtividade do país,
pois resolve os problemas
de forma rápida, comple-
ta e com resultados”.

Na prática

O Brasil Mais, por
meio de metodologias de
alto impacto e baixo cus-
to, aprimora processos
gerenciais e produtivos
das micro, pequenas e
médias empresas, pro-
movendo melhorias rápi-
das e que garantem au-

mento da produtividade
e da competitividade. O
Sebrae levou para dentro
do Brasil Mais a metodo-
logia que a instituição
aplica, em todo o Brasil,
nas empresas de micro e
pequeno porte por meio
do projeto Agentes Loca-
is de Inovação (ALI). As
empresas participantes
do programa recebem
acompanhamento e ori-
entação para inovarem e
se tornarem mais produ-
tivas, faturarem mais e
gastarem menos. Duran-
te quatro meses, os ALI
acompanham a realidade
do negócio, traçam um
raio-X da situação da
empresa e ajudam na
construção e implanta-
ção de um plano de ino-
vação juntamente com o
empreendedor.

Sebrae

São Gabriel: homem é encontrado morto no
distrito de São Sebastião da Barra Seca

Um homem de 65
anos de idade, foi en-
contrado morto na
quinta-feira (15), no
distrito de São Sebas-

tião da Barra Seca,
zona rural de São Ga-
briel da Palha.

De acordo com in-
formações, os milita-
res foram acionados
para o atendimento de

ocorrência sobre o en-
contro de um cadáver.
Sendo assim, a viatura
se deslocou até o local
para confirmar a vera-
cidade do fato. Ao
constatarem o ocorri-

do, os militares acio-
naram a perícia da Po-
lícia Civil e realiza-
ram o isolamento do
local.

De acordo com a
PM, com a chegada

do perito ao local, o
mesmo constatou que
não foram encontra-
dos quaisquer indícios
que demonstrassem a
ocorrência de um cri-
me, bem como não

havia evidência de lu-
ta corporal ou arrom-
bamento.

Ainda, segundo
informações, no local
não havia testemunha
ou familiares.

Editora Hoje
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Kits Merenda Escolar
começam a ser entregues
para famílias de alunos
em São Gabriel da Palha

Em conformidade
a suspensão das aulas
devido a pandemia do
novo coronavírus, a
prefeitura municipal
de São Gabriel da Pa-
lha e secretaria muni-
cipal de educação,
iniciaram a entrega
do Kit Merenda Esco-
lar, aos pais e respon-
sáveis pelos alunos da
rede pública munici-
pal de ensino que es-
tão cadastrados no
Programa Bolsa Famí-
lia.

“Levando em con-
sideração o período
de pandemia que invi-
abilizou as aulas pre-
senciais, achamos pru-
dente a doação de kits

de merenda escolar,
que seriam usados nas
escolas, para as famí-
lias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Famí-
lia” destacou o prefei-
to Tiago Rocha.

De acordo com in-
formações, inicial-
mente foram distribu-
ídos 134 kits de me-
renda escolar para as

famílias dos estudan-
tes da EMEF “Profª
Anna Cavatti Colom-
bi”. A previsão é de
que os kits também
sejam distr ibuídos
para as famílias de
estudantes da escola
EMEIEF “Bem Vi-
ver”, e posteriormen-
te, demais escolas do
município.

Foto: divulgação

Editora Hoje

Live solidária do cantor
Luan Farreiro e Marcos Tybel
é confirmada para sábado

Com o objetivo de
arrecadar alimentos
para famílias carentes
do município de São
Gabriel e Pinheiros, os
cantores Luan Farrei-
ro e Marcos Tybel, rea-
lizam no sábado (17),
uma live solidá-

ria.
A live intitulada

como ‘Buteco dos
Amigos’ será transmi-
tida através do canal
oficial da TV Mega
Zoom, a partir das 19
horas.

“Fala galera, nossa
live solidária tem

data e hora

marcada. Vai ter aque-
le forró gostoso pra
você arrastar o sofá de
casa e dançar e cantar
com a gente. Conto
com cada um de vocês
para arrecadar o máxi-
mo possível para aju-

dar a quem preci-
sa", disse o can-
tor.

Foto: divulgação

Editora Hoje

São Gabriel e Vila Valério recebem
ambulância para o Samu 192

Os municípios de
São Gabriel da Palha e
Vila Valério, recebe-
ram na tarde de quarta-
feira (14), uma nova
ambulância que será
utilizada no Serviço de
Atendimento Móvel
de Urgência (Samu
192), após sua implan-
tação na região. O ser-
viço, está sendo inseri-
do na região, através
da parceria entre Go-
verno do Estado e o
Consórcio Cim Noro-
este.

A solenidade de
entrega do veículo
aconteceu na cidade de
Águia Branca, na sede
do Consórcio Cim No-
roeste. O Samu é um
serviço de atendimen-
to pré-hospitalar e tem
como objetivo, fazer

com que profissionais
de saúde iniciem, da
forma mais precoce
possível, os procedi-
mentos de salvamento
de pacientes em situa-
ções de urgência e
emergência, aumen-
tando as possibilidades
de recuperação das
vítimas. Sendo assim,
as ambulâncias funcio-
nam como unidades
móveis de saúde.

Os veículos serão
equipados e em breve
estarão em funciona-
mento, assim como o
início das atividades,
em toda a região noro-
este do Estado.

Para o prefeito de
São Gabriel, Tiago Ro-
cha, a chegada da am-
bulância é resultado de
um trabalho em con-
junto.

"As coisas boas te-

mos que seguir exem-
plo e levar para cada
município. Esse é um
momento de união e os
prefeitos têm se unido
para fazer o bem. É a
política da boa vizi-
nhança. Parabéns a
toda a equipe do con-
sórcio e também aos

prefeitos de cada muni-
cípio", afirmou o pre-
feito.

"O crescimento do
município acontece
com a união e diálogo
de todos, nosso man-
dato vai passar e o que
temos que deixar são
as boas ações para o

nosso município", com-
pletou Tiago Rocha.

O Prefeito de Vila
Valério, David Ramos,
declarou que essa é ma-
is uma dentre outras
grandes conquistas
para os valerienses. “O
Samu é um serviço que
vem para aprimorar as

ações de atendimento
a casos de urgência. O
serviço chega ao muni-
cípio em um momento
muito oportuno. Agra-
decemos ao Cim Noro-
este e ao Governo do
Espírito Santo", disse
o prefeito David Ra-
mos.

Editora Hoje

Foto: Editora Hoje
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